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Datum: 1 mei 2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen  

 

Geacht College, 

 

“Minister Wiebes, de tien Groninger gemeenten en de provincie willen wachten op de 

resultaten van de onderzoeken om te bepalen of de versterking kan doorgaan.”  

Dit schrijft de Nationaal Coördinator Groningen aan alle huishoudens die in proces van 

versterking of nieuwbouw zitten.   

“Het is onverteerbaar dat inwoners - die al maanden op hun versterkingsadviezen wachten - 

nog langer in onzekerheid moeten verkeren. Het is inmiddels duidelijk dat deze lange 

onzekerheid en gevoelens van onveiligheid grote gevolgen heeft voor de levenskwaliteit van 

de inwoners van onze gemeenten. Langer uitstel is niet acceptabel!” 

Dit schrijven de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer en 

Appingedam aan hun inwoners. 

Twee opvattingen die haaks op elkaar staan. 

Inwoners snappen dit niet meer. En wij evenmin. 

Daarom stellen wij u de volgende vragen:  

1) Kun u ons uitleggen waarom de NCG namens provincie en gemeenten meldt dat 

gemeenten ‘willen wachten’ terwijl de betrokken gemeenten schrijven dat ‘Langer uitstel niet 

acceptabel is’? Is sprake van een meningsverschil tussen minister en gemeenten of tussen 

gemeenten onderling of tussen gemeenten en provincie over de koers van de versterking? 

Of bent u van mening dat deze opvattingen NIET haaks op elkaar staan. 

2) Kunt u – en wilt u- ons alle relevante documentatie overleggen die verband houdt met het 

overleg tussen gemeenten, provincie en EZ over het stopzetten van de versterking, dus ook 

de documenten waaruit blijkt dat de tien Groninger gemeenten en de provincie willen 

wachten op de resultaten van de onderzoeken om te bepalen of de versterking kan 

doorgaan? 

3) Bent u het met ons eens dat lokale overheden als een man achter de inwoners van 

Groningen moeten gaan staan en interne verdeeldheid, of het aantoonbaar onjuist 

informeren van inwoners dient te worden voorkomen? Zo ja, ziet u dan reden om nu in te 

grijpen en ervoor te zorgen dat gemeenten onderling en gezamenlijk met de provincie weer 

op één lijn komen te staan.  



4) Welke rol speelt de NCG nog in dit geheel? Wij begrijpen dat er veelal zonder hem met EZ 

wordt onderhandeld en zijn daarom nog meer verbaasd dat hij over de uitkomsten van dit 

overleg correspondeert met onze inwoners. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Statenfractie Groninger Belang, Petra Blink 

 


